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 9314ماه سال  آبان 72تهران 

 

 با کشورهای منتخب   وری در ایران و مقایسه آن بررسی وضعیت شاخص بهره
 اعتبدیبر عیبعتگذاری ػوَهی 1یحیی کوبلی

 ایزاى -کزهبى -ثبٌّز کزهبى داًؾگبُ ؽْیذ -ثخؼ ػلَم عیبعی -1
 

 چکیذه

 جشء گیزی، . عٌجؼ ٍ اًذاسُجَاهغ اعت سًذگی ارتقبی عطح اجتوبػی ٍ در ًْبیت ٍ اقتقبدی ؽبخـ ثغیبر هْوی در تَعؼِ ٍری ثْزُ

 تغییزات کِ اعت ػولی سهبًی ٍری ثْزُ گیزی اًذاسُ ٍ اعت. تحلیل ٍری ثْزُ هذیزیت ػلوی فزآیٌذ آغبس ًقطِ ثزخی تؼجیز ثِ ٍ الیٌفك

 اس کِ ؽًَذ هی تؼزیف کالى اقتقبد هفبّین اس الْبم ثب ٍری ثْزُ ّبی دّین. ؽبخـ ًؾبى ٍری ثْزُ ّبی ؽبخـ ثب سهبى طی را ٍری ثْزُ

 ثب کِ اعت ای گًَِ ثِ ّبؽبخـ ایي ثزد. ٍیضگی ًبم را کل ٍری ثْزُ عزهبیِ، ٍری ثْزُ ًیزٍی کبر، ٍری ثْزُ ؽبخـ تَاى هی جولِ

داد. ّذف ایي هقبلِ  اًجبم را اقتقبدی قغوت ٍ فؼبلیت، ثخؼ گزٍُ اقتقبدی، طجقِ، ٍاحذ در تطجیقی ثزرعی تَاى هی آًْب هحبعجِ

ٍری آعیبیی ٍ کؾَرّبی آهزیكب ٍ چیي  کؾَر ػضَ عبسهبى ثْزُ 14 ٍری کل در ایزاى  ٍ هقبیغِ آى ثب ت ؽبخـ ثْزُثزرعی ٍضؼی

ّبی تَعؼِ ٍ ثزای هقبیغِ ایزاى ثب کؾَرّبی  ّبی ػولكزد ثزًبهِ اس گشارػ ٍری در ایزاى اعت. ثزای تحلیل ٍضؼیت هذیزیت ثْزُ

ُ ؽذُ اعت. ًتبیج پضٍّؼ ثیبًگز ایي اعت کِ ػولكزد ؽبخـ ثْزُ ٍری در ثزًبهِ ّبی الوللی اعتفبد ّبی هؼتجز ثیيهٌتخت گشارػ

تَعؼِ پٌج عبلِ ایزاى هطلَة ًیغت ػالٍُ ثز ایي رتجِ ایزاى در هقبیغِ ثب کؾَرّبی هٌتخت رتجِ هٌبعجی ًیغت. در ًْبیت ثزای ثْجَد 

 ٍضؼیت ؽبخـ ثْزُ ٍری ایزاى پیغٌْبداتی ارائِ ؽذُ اعت. 

 ٍری، کبرایی، اثزثخؾی، ؽبخـ، ایزاى. ثْزُ ای کلیذی:هواژه

 

 

 

 

 

 

 

 یحیی کوبلیی هغئَل : ًبم ًَیغٌذُ

داًؾئگبُ   -هیئذاى پئضٍّؼ   -کزهئبى  ی هغئئَل : ًؾبًی ًَیغٌذُ

 ؽْیذ ثبٌّز ثخؼ ػلَم عیبعی
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 مقدمه .1

 اهكبى کِ اعت اطالػبتی فزاّن آٍرًذُ ٍری،ثْزُ گیزیاًذاسُ

 ًقطِ اس را ّذف عَی ثِ حزکت چگًَگی پیزاهَى ارسیبثی

 جذای ٍریثْزُ گیزی. اًذاسُکٌذهی ایجبد هَجَد ٍضغ ٍ ػشیوت

 کٌٌذُ تقَیت کبرکزدّبی آى، ّوچٌیي اعتزاتضیك هٌبفغ اس

 ایٌكِ اس اطالع کغتعبسی )ثِ ؽزح سیز دارد: آگبّی دیگزی

 ثِ دعتیبثی اس ایهزحلِ چِ در ٍ ثَدُ ٍضؼیتی چِ در عبسهبى

فزفت )ؽٌبعبیی هؾكالت اعت(، ارسیبثی قزارگزفتِ خَد اّذاف

)دادُ ثبسخَرد ارائِ ثزای هكبًیشهی تْذیذات(، ایجبد ثب هقبثلِ ٍ ّب

 لذت کبر اس کبرکٌبى تب ؽَدهی ثبػث گیزیاًذاسُ اس حبفل ّبی

 ثبسدّی دٍراى ثز غلجِ ثزای ٍ ثیبهَسًذ درط ّباس هَفقیت ثزًذ،

تقوین اًَاع ثزای اطالػبت ؽًَذ( ٍ ایجبد اًگیشُ دارای لَةًبهط

 خَد ّبیثزًبهِ تذٍیي ثزای )هذیزیت هذیزیتی ّبیگیزی

-ثْزُ یّبؽبخـ یزیگاًذاسُاطالػبت اعت(. در هجوَع  ًیبسهٌذ

 یّبیشیرجْت ثزًبهِ یتَاًذ ثِ ػٌَاى اثشار هٌبعج هی یٍر

زار گیزد. ثب تَجِ ثِ تَعؼِ ّز جبهؼِ هَرد اعتفبدُ ق ثلٌذهذت

ٍری، پضٍّؼ حبضز ثِ گیزی ثْزُاّویت ٍ کبرکزدّبی اًذاسُ

ٍری در ایزاى ٍ کؾَرّب  ای ٍضؼیت ؽبخـ ثْزُ ثزرعی هقبیغِ

هٌتخت پزداختِ ٍ تغییز ایي ؽبخـ را ثزرعی کزدُ اعت. جْت 

ٍری ٍ ؽبخـ  دعتیبثی ثِ ّذف پضٍّؼ اثتذا هفَْم ثْزُ

ٍری در  گزفتِ، عپظ ٍضؼیت ثْزُ ٍری هَرد ثزرعی قزار ثْزُ

ایزاى تجییي ؽذُ ٍ ثِ فَرت آهبری ثب کؾَرّبی هٌتخت هقبیغِ 

 ؽذُ اعت.

 های پژوهشیافته .2

قئزار گزفتئِ   تبکیذ  هَرد ٍری ثْزُتَعؼِ، ؽبخـ ثزًبهِ عَم در 

 ٍریًظبرتی ثزًبهِ عَم در خقَؿ هیشاى ثْئزُ  گشارػ اعت. در

ٍری ًیئزٍی کئبر،    ثبیئذ ثْئزُ  در ثزًبهِ عئَم تَعئؼِ   »آهذُ اعت 

ٍری کل ػَاهل ثِ طَر هتَعط عئبالًِ ثئِ تزتیئت     عزهبیِ ٍ ثْزُ

ذ ٍ عئطح ارتقئبی   ٌئ ک افشایؼ پیئذا   7/0درفذ ٍ  3/0درفذ  3/1

در  1/12ٍری کل ػَاهل در تأهیي رؽذ اقتقبدی ثئِ حئذٍد    ثْزُ

دّئذ کئِ    ًؾئبى هئی   ی ثزًبهِ عَمزعذ. ػولكزدّبی اقتقبدثفذ 

درفذ افشایؼ پیذا کزدُ اعئت کئِ    2ی کبر عبالًِ ٍری ًیزٍ ثْزُ

اهئز ًبؽئی اس    ایئي درفذ ثزًبهِ ثیؾتز اعت.  7/0ًغجت ثِ ّذف 

ّبی عئزهبیِ ثئز ٍ افئشایؼ عئزهبیِ      گزایؼ ثیؾتز ثِ عوت رٍػ

اًغبًی ثِ ؽكل ارتقبی عطح ثْذاؽت، عالهتی ٍ آهَسػ ًیئزٍی  

  ِ حئذٍد   کبر رخ دادُ اعت، ثِ ػجبرت دیگز در ثزًبهِ عئَم تَعئؼ

ٍری ًیزٍی کئبر ثئِ ٍاعئطِ رؽئذ ثیؾئتز       درفذ رؽذ ثْزُ 8/58

فٌئی،    درفذ ثئبقی هبًئذُ در اثئز پیؾئزفت     2/41عزاًِ ٍ   عزهبیِ

ثْجَد هذیزیت ٍ افشایؼ عزهبیِ اًغبًی ٍ اهثئبل ایٌْئب ثئِ دعئت     

 (.1383ریشی،  عبسهبى هذیزیت ٍ ثزًبهِ) اعتآهذُ 

داؽتِ ٍ ثِ  یًذ ثبثجبتعَم رٍ  ٍری عزهبیِ در ثزًبهِ ؽبخـ ثْزُ

درفذ  5/27درفذ افشایؼ داؽتِ ٍ  1/0طَر هتَعط عبالًِ 

افالحبت ثزًبهِ در خقَؿ ایي ؽبخـ تحقق پیذا کزدُ اعت 

اّذاف ثزًبهِ در ایي سهیٌِ گزایؼ  کبهل ػلت افلی ػذم تحقق

ّبی تَلیذ عزهبیِ ثز  سیبد کبرفزهبیبى ثِ اعتفبدُ ثیؾتز اس رٍػ

ای کِ رؽذ عزهبیِ عزاًِ ًغجت ثِ ثزًبهِ  ثَدُ اعت ثِ گًَِ

ٍری کل ػَاهل کِ  ؽبخـ ثْزُ. درفذ ثیؾتز ثَدُ اعت 1حذٍد 

دّذ  ػولكزد کلی اقتقبد را در اعتفبدُ ثْیٌِ اس ػَاهل ًؾبى هی

درفذ افشایؼ  /.8در ثزًبهِ عَم عبالًِ ثِ طَر هتَعط حذٍد 

ؿ ایي پیذا کزدُ کِ حبکی اس تحقق کبهل اّذاف ثزًبهِ در خقَ

درفذ رؽذ  9/14ؽبخـ اعت. ثز اعبط ثزًبهِ عَم حذٍد 

ثبقی هبًذُ اس  1/85ٍری کل ٍ  اقتقبدی اس طزیق ارتقبی ثْزُ

طزیق اعتفبدُ ثیؾتز اس هٌبثغ کبر حبفل ؽذُ اعت کِ در 

هقبیغِ ثب کؾَرّبی هَفق جْبًی ٍضؼیت چٌذاى خَثی را ًؾبى 

بلـ داخلی ٍری کل ػَاهل در رؽذ ًبخ عْن ثْزُ. دّذ ًوی

 1/33درفذ ثَدُ اعت ٍ ایي رقن در ثزًبهِ چْبرم ثبیذ ثِ  9/14

ثزاثز  2ٍری کل ػَاهل در ثزًبهِ چْبرم  ٍ تقزیجبً عْن ثْزُ ثزعذ

 (.1383ریشی،  )عبسهبى هذیزیت ٍ ثزًبهِؽَد 

، در 1384-1374ٍری کل طی دٍرُ  در ّویي حبل رؽذ ثْزُ

درفذ ثِ دعت آهذُ اعت. طی ثزًبهِ دٍم  177/0هجوَع 

درفذ، طی ثزًبهِ عَم تَعؼِ  -459/0تَعؼِ ًزخ هذکَر 

 1384ٍری کل در عبل  درفذ ٍ هتَعط ًزخ رؽذ ثْزُ 088/1

 درفذ ثَدُ اعت. -004/0ًیش 

دّذ  هل تَلیذ ًؾبى هیٍری کل ػَا ؽبخـ ثْزُ ثزرعی ٍضؼیت

 1359ّبی  کِ ایي ؽبخـ تغییزی ًكزدُ اعت ٍ تٌْب طی عبل

ایي ؽبخـ در  )اًتْبی ثزًبهِ دٍم تَعؼِ( رؽذ عبالًِ 1378تب 

درفذ یؼٌی سیز یك درفذ ثَدُ اعت. ایي در حبلی /. 68 ایزاى

 8/2کزُ جٌَثی ٍری ثْزُّب رؽذ عبالًِ  اعت کِ طی ّوبى عبل

درفذ ثَدُ اعت. ثز اعبط ایي آهبر ٍقتی  2/1درفذ ٍ عٌگبپَر 

تغییز  ثبر یكّبی هذیزیتی ّز دٍ عبل  ؽَد ؽیَُ ػٌَاى هی
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کٌذ یؼٌی ایي کؾَرّب در ثز آیٌذ اقتقبدی خَد عِ ثزاثز  هی

  .اًذ ًغجت ثِ هب تحَل داؽتِ

ٍری آعئیبیی، هتَعئط    در هقبیغِ ثب کؾَرّبی ػضَ عبسهبى ثْزُ

- 2006کبر ایزاى طی دٍرُ سهئبًی  ٍری ًیزٍی  رؽذ ؽبخـ ثْزُ

 14ثبؽذ کِ جبیگئبُ ایئزاى در هیئبى     درفذ هی 03/2ثزاثز  2000

ٍری آعیبیی در رتجِ ًْن اعئت. ایئي در    کؾَر ػضَ عبسهبى ثْزُ

در  1986-2006حبلی اعت کِ رتجِ ایئزاى در طئی دٍرُ سهئبًی    

ایي اهز  (.APO, 2009: 68)ؽبخـ هشثَر رتجِ دٍاسدّن اعت

 ْ ٍری در کؾئئَر ٍ حزکئت ثئئِ عئئْن   جئئَد ٍضئؼیت ثْئئزُ ثیئبًگز ث

 ٍری در اقتقبد کؾَر اعت. ثْزُ

ٍری کل در هقبیغِ ثب کؾَرّبی هٌتخت  ٍضؼیت ؽبخـ ثْزُ

ٍضؼیت ًبهٌبعجی اعت ٍ ایزاى در  2012تب  2010ّبی  در عبل

تزیي رتجِ قزار گزفتِ اعت. در ایي دٍرُ اًذًٍشی، فیلیپیي  پبییي

اًذ. در دٍرُ  ٍل تب عَم را کغت کزدٍُ چیي ثِ تزتیت رتجِ ا

ایزاى در هقبیغِ ثب کؾَرّبی هٌتخت  2012تب  1970ثلٌذهذت 

/. درفذی در رتجِ دٍاسدّن قزار گزفتِ ٍ فزفبً 2ثب رؽذ هتَعط 

اس کؾَر کَچك فیجی رتجِ ثْتزی دارد. در ایي هذت کؾَرّبی 

ر چیي، تبیلٌذ ٍ کزُ جٌَثی ثِ تزتیت در رتجِ اٍل تب عَم قزا

 (APO, 2014: 74-76) اًذ گزفتِ

آى دعتِ اس کؾَرّبیی کِ در عئزاًِ تَلیئذ ًبخئبلـ داخلئی در     

 حبل رعیذى ثِ ایبالت هتحئذُ ّغئتٌذ. ثئِ عئزػت در حئبل پئز      

ٍری ًیزٍی کبر ثَدُ ٍ در ّز دٍ ثبالتزیي ًزخئی   کزدى فبفلِ ثْزُ

اس ثزداری اس ًیزٍی کبر را در طَل عِ دِّ گذؽتِ دارا ثَدًذ.  ثْزُ

ٍری ًیزٍی کبر )کِ ثِ ػٌَاى تَلیذ ًبخبلـ داخلی ّز  لحبظ ثْزُ

تَاًغئت   2006ؽئَد(، عئٌگبپَر در عئبل     گیزی هئی  کبرگز اًذاسُ

 12کٌگ ثب اخئتالف   فبفلِ خَد را ثب ایبالت هتحذُ کن کٌذ. ٌّگ

درفذی در رتجِ دٍم قئزار گزفئت در حئبلی کئِ صاپئي ٍ تئبیَاى       

اثز ایبالت هتحئذُ داؽئتٌذ. ثئب    درفذ در ثز 30اختالفی در حذٍد 

 20ٍری در اغلئت کؾئَرّبی آعئیب کوتئز اس      ایي حبل عطح ثْزُ

 درفذ ایي عطح در ایبالت هتحذُ اعت. 

ٍری کل ًؾبى  ثزآٍردّبی حبفل اس چْبر کؾَر در سهیٌِ ثْزُ

تب  1970دّذ کِ  صاپي ٍ کزُ در طَل یك عبل ٍ در فبفلِ  هی

درفذ  5/0طَر هیبًگیي  ثِ ٍری کل یكغبى ٍ اس رؽذ ثْزُ 2006

 6/1درفذ ثزخَردار ّغتٌذ. در تبیَاى ایي هیشاى رؽذ ثِ  7/0تب 

ٍری کل اس دیگز  رعذ. کؾَر چیي در سهیٌِ ثْزُ درفذ هی

درفذ  1/3کؾَرّب هجشا ثَدُ ٍ اس هیبًگیي عبالًِ رؽذی ثزاثز ثب 

در ّویي فبفلِ ثزخَردار ثَدُ اعت. ثزآٍرد حبفل اس چیي را 

 :APO, 2009) ى ثب دیگز هطبلؼبت هؾبثِ تطجیق دادتَا هی

68) 

ّبیی ٍجَد داؽت کِ رؽئذ   ّبی اخیز ثِ طَر خبؿ سهبى در عبل 

کئزد. اس   تزی را در رؽذ اقتقبد ثئبسی هئی   ٍری کل ًقؼ هْن ثْزُ

ّئبی   ٍری کئل در صاپئي ٍ کئزُ در ثئیي عئبل      عزگیزی رؽذ ثْزُ

ایي ػبهئل را در   هبلی آعیب، عْن  ٍ پظ اس ثحزاى 2006تب  2000

 80رؽذ اقتقبدی ثِ هیشاى قبثل تئَجْی افئشایؼ داد. )در صاپئي    

درفذ(. در چیي ٍ تبیَاى دٍراى طالیی رؽئذ   41درفذ ٍ در کزُ 

ٍ  1985ّبی ثیي  ٍری کل ٍ عْن آى در رؽذ اقتقبدی عبل ثْزُ

ّبی ثشرگ اقتقبد در آعیب ثْجَد  ثَد. در هجوَع در قذرت 1995

هَجت افئشایؼ رؽئذ اقتقئبدی ٍ افئشایؼ      ٍری کل ؽبخـ ثْزُ

ٍری در افشایؼ تَلیذ ًبخبلـ داخلی ایي کؾَرّب ؽذُ  عْن ثْزُ

 اعت.
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